
 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ ZE DNE 01.12.2022  

Zahájení 16:30, Pankrác House, Lomnického 1705/5, Praha 4 

Přítomni (KRP):  prezenčně: Martin Musil, Leona Lahoda, Štěpán Weber 
telekonferenčně: Tamara Hašová, Barbora Čížková 

Přítomni (ČF): prezenčně: Lukáš Laštovička, Václav Frajt  
telekonferenčně:  

Hosté:  prezenčně: Jan Třískala, Lukáš Dolejš 
telekonferenčně: Petr Jindra 

Omluveni:    
Ověřovatel zápisu:  Martin Musil  
Ukončení:   Praha, Pankrác House, 01.12. 2022, 20:15 
 
PROGRAM JEDNÁNÍ 

 

1. Trenérské vzdělávání 
2. Akční listy (1. část)  

• Akční list – Nábory 
3. Program podpory - ženská družstva 
4. Akční listy (2. část) 

• Akční list – Rovných příležitostí 

• Akční list – Ženy v ČF 
5. Jednání VV  

• Informace 

• Materiály v připomínkování 
6. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání KRP 
7. Diskuze  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AD 1) Trenérské vzdělávání 

Martin Musil představil členům KRP hosty z KVM Lukáše Dolejše, Petra Jindru a hlavního 

metodika ČF Jana Třískalu. Proběhla diskuze nad tématem trenérského vzdělávání. Jan 

Třískala představil možné varianty trenérského vzdělávání a specifikaci k ženské složce. 

V rámci bloku nastínil možnou aktivitu a vzdělávání: 

• Semináře / webináře zaměřené na řešení problematiky návratu hráček po zranění, 

prevence zranění. 

 

• Semináře / webináře zaměřené na výživu. 

 

• Specializace licence C s možným vznikem bloku na práci s dívčím kolektivem 

(družstva mládeže, kde se nachází dívčí část v tréninkové skupině). 

 

• Přidání obsahu do České cesty (sportovní rozvoj je odlišný mezi ženskou a mužskou 

složkou) 

Další probíraná témata v rámci vzdělávání a specifik poměru ženská/mužská složka – 

psychika, nábory + délka kariéry, etiketa, trénování a osobnost trenéra. 

AD 2) Akční listy (1. část) 

Martin Musil představil akční list Nábory a jednotlivé kroky v akčním listu. Proběhla diskuze a 

připomínkování materiálu. V rámci finalizace bude akční list předložen na řádném jednání VV 

ČF 12/2022. 

Řešilo se odlišné vnímání oddílů v práci s ženskou složkou (stejný člen v dotacích). 

Náborování v určité věkové skupině – těžké pro oddíly nabírat členy v starší věkové kategorii. 

Využití zkušeností programu PP3, tvorba materiálu „Soubor doporučení pro nábory“. 

Lukáš Dolejš komunikoval svoji zkušenost se školskými soutěžemi jakožto hodně nevyužívaný 

projekt v rámci náborování. Upozornil však na velké množství všesportovních dívek 

registrovaných již v jiném sportu. 

Usnesení č. 2/12/2022: KRP 

▪ Ukládá L. Laštovičkovi dopracování akčního listu – Nábory a předložení na VV ČF 

12/2022 



 

 

Zodpovídají: Lukáš Laštovička | Termín: 05.12.2022 

 

AD 3) Program Podpory – ženská družstva 

Proběhla diskuze nad programem PP1, v budoucnu řešení s KRO. 

PP1: nová družstva – program určitě zachovat a každoročně s ním pracovat tak, aby 

napomáhal odbourávat oddílům překážky pro vstup do dívčích soutěží. Lukáš Dolejš 

konstatoval svoji zkušenost s programem PP1, zastává cestu motivace, odměňování. 

AD 4) Akční listy (2. část) 

Komise rovných příležitostí projednala aktuální stav akčních listů. V rámci připomínkování 

proběhne úprava a finalizace akčních listů Rovných příležitostí a Ženy v ČF. Akční list 

Rovných příležitostí bude předložen na VV ČF 12/2022. 

Usnesení č. 4/12/2022: KRP 

▪ Ukládá L. Laštovičkovi dopracování akčního listu – Rovných příležitostí a předložení 

na VV ČF 12/2022 

▪ Komise rovných příležitostí schvaluje podobu akčních listů Rovných příležitostí a Ženy 

v ČF. 

Zodpovídají: Lukáš Laštovička | Termín: 05.12.2022 

AD 5) Jednání VV 

Martin Musil informoval členy KRP o průběhu jednání řádného VV ČF 11/2022, konkrétněji o 

tématu odměňování trenérů reprezentací. Na VV ČF 11-2022 Komise rovných příležitostí 

předložila akční list Extraliga žen. Materiál je ve fázi připomínkování. Dále upozornil, že je 

ještě stále nejasná představa některých komisí a jejich zástupců o fungování KRP. 

AD 6) Kontrola plnění úkolů z minulého jednání 

V rámci programu proběhla kontrola plnění úkolů z minulého jednání. Všechny úkoly byly 

splněny v řádném termínu. 

AD 7) Diskuze a termín dalšího jednání KRP 

Termín příštího jednání: 

• 05. 01. 2022 - prezenčně, zahájení v 16:30 hod 


